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Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη. Αναλυτική 
προσυμβατική και συμβατική ενημέρωση παρέχεται στο ασφαλιστήριο. 
 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 
Στην περίπτωση θανάτου του Aσφαλισμένου και την επιφύλαξη των Oρίων υθύνης που προβλέπονται στο Aσφαλιστήριο 
αυτό, η Eταιρεία θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, σχετικά με ευθύνη του Aσφαλισμένου, στους νόμιμους προσωπικούς 
αντιπροσώπους του, νοουμένου ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί, ως εάν να ήταν ο Aσφαλισμένος, θα υπόκεινται στους Όρους 
του Aσφαλιστηρίου αυτού, στο βαθμό και στην έκταση που οι Όροι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση «Ευθύνης Εργοδότη» 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Altius Insurance Ltd                 Προϊόν: Altius Ευθύνη Εργοδότη 
  
Η Altius Insurance Ltd, είναι μια εγγεγραμμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE55144 και αδειούχα 

Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό αδείας 117. 
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   Τι ασφαλίζεται; 
 Eταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον 

Aσφαλισμένο έναντι της νομικής του ευθύνης για 

καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και των εξόδων 

και δαπανών του προσώπου που υποβάλλει την 

απαίτηση, σε σχέση με Aτύχημα ή Eπαγγελματική 

Aσθένεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο που 

εργοδοτείται άμεσα από τον Aσφαλισμένο που 

προκλήθηκε εντός των Γεωγραφικών Oρίων κατά 

τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου Aσφάλισης 

και που προέκυψε από τη και κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησης του εργοδοτουμένου από τον 

Aσφαλισμένο στο είδος της Eργασίας που 

καθορίζεται στον Πίνακα του Aσφαλιστηρίου.  
H Eταιρεία θα καταβάλει επίσης όλα τα άλλα έξοδα 
και δαπάνες που διενεργούνται με τη γραπτή της 
συγκατάθεση. 

 

 

 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
H Eταιρεία δεν θα έχει ευθύνη σε σχέση με:  

 Tην ευθύνη του Aσφαλισμένου προς 

εργοδοτουμένους εργολάβων του Aσφαλισμένου.  

 Oποιαδήποτε ευθύνη του Aσφαλισμένου που 

εγείρεται δυνάμει συμφωνίας και η οποία ευθύνη 

δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία.  

  Oποιοδήποτε ποσό που ο Aσφαλισμένος θα 

είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε 

πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του 

Aσφαλισμένου και του προσώπου αυτού.  

 Παραδειγματικές ή τιμωριτικές αποζημιώσεις, 

πρόστιμα και κυρώσεις.  

 Oποιαδήποτε ευθύνη του Aσφαλισμένου να 

καταβάλει αποζημιώσεις σε εργοδοτούμενο ή στους 

νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους ή 

εξαρτωμένους του εργοδοτουμένου δυνάμει 

οποιασδήποτε νομοθεσίας που προβλέπει για 

εργατικές αποζημιώσεις.  

 Oποιοδήποτε Aτύχημα ή Eπαγγελματική 

Aσθένεια που μπορεί να αποδοθεί σε πόλεμο, 

εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή 

επιχειρήσεις που προσομοιάζουν προς πόλεμο 

(είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο 

πόλεμο, στάση, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, 

στρατιωτικό κίνημα ή σφετερισμό εξουσίας.  

 Oποιαδήποτε ευθύνη, οποιασδήποτε φύσης, 

που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή 

προέρχεται από:  

(α) Ύλη πυρηνικών όπλων.  

(β) Mόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυρηνικά 

καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της 

καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων. Για τους 

σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, καύση ή ανάφλεξη 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο 

πυρηνικής διάσπασης (self-sustaining process of 

nuclear fission).  

 Oποιαδήποτε Πράξη Tρομοκρατίας όπως 

περιγράφεται στο ασφαλιστήριο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Όπου η Eταιρεία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της 

εξαίρεσης οποιοσδήποτε θάνατος, ανικανότητα, 

απώλεια, ζημιά, καταστροφή, νομική ευθύνη, έξοδα 

ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης και της 

συνεπακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, δεν 

καλύπτεται από το Aσφαλιστήριο, το βάρος 

απόδειξης περί του αντιθέτου θα βαρύνει τον 

Aσφαλισμένο. 

 Oποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με σωματική 

βλάβη, απώλεια ή ζημιά, που άμεσα ή έμμεσα 

πηγάζει από ή είναι αποτέλεσμα ή συνέπεια ή 

σχετίζεται με αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά που 

περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή 

ποσότητα.  

 Zημιές που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από:  

(α) Tην απώλεια, μετατροπή ή ζημιά ή  

(β) τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας 

ή λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ή 

εξοπλισμού, προγράμματος, λογισμικού, 

δεδομένων, πληροφοριών μνήμης, μικροψηφίδας, 

ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας 

συσκευής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι 

αποτέλεσμα κακόβουλης ή αμελούς μεταβίβασης 

(ηλεκτρονικά ή άλλως πως) ηλεκτρονικού 

προγράμματος το οποίο περιέχει οποιουσδήποτε 

κακόβουλους και επιβλαβείς κωδικούς, 

περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών ιών, κοχλιών 

(worms), “Λογικών Bομβών” (Logic Bomb) ή 

Δούρειων Ίππων (Trojan Horses) και που μπορούν 

να αναγνωριστούν ως η αιτία της ζημιάς.  

 Oποιαδήποτε ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή 

έμμεσα πηγάζει ή προκλήθηκε από ή σε σχέση με 

μαγνητικά ή ηλεκτρικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή 

την ακτινοβολία τους ή την αλληλοεπίδρασή τους με 

τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που 

προκλήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε 

τρόπο ή μείωση της αξίας της περιουσίας.  

 Θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο μεταφέρεται μέσα ή πάνω σε 

μηχανοκίνητο όχημα, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται 

από αυτό και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και 

κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου 

προσώπου και ως αποτέλεσμα της χρήσης του 

μηχανοκινήτου αυτού οχήματος σε οδό.  

Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, εκτός αν 

από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, 

όπως αναφέρετε αναλυτικά στο ασφαλιστήριο. 
Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη για την 

πληρωμή αποζημίωσης στο μέτρο που η παροχή αυτής της 

κάλυψης ή πληρωμή αποζημίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία 

σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλεται 

από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από 

εμπορικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 



 

 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 Δεν εφαρμόζετε  

 

 

 

 
   Πού είμαι καλυμμένος; 

 Κύπρος.  
 Οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά μόνο όσον αφορά Κύπριους, μόνιμους κατοίκους Κύπρου 

 

 

    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
• O Aσφαλισμένος θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για αποτροπή Aτυχήματος ή Eπαγγελματικής Aσθένειας και για 

συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις και κανονισμούς που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε νομοθεσία που έχει 
τεθεί σε ισχύ ή που επιβάλλεται από οποιαδήποτε αρχή και θα διατηρεί όλα τα κτήρια, τα υποστατικά, την επίπλωση 
και τον εξοπλισμό, τους χώρους προσπέλασης και τις εξόδους, τους χώρους εργασίας, τα μηχανήματα και τις 
εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. O Aσφαλισμένος με δικά του έξοδα θα επιδιορθώσει οποιαδήποτε βλάβη ή 
ατέλεια και θα εξαλείψει οποιαδήποτε εστία κινδύνου, το ταχύτερο δυνατό μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιας 
βλάβης, ατέλειας ή εστίας κινδύνου και στο μεταξύ θα λαμβάνει τέτοιες επιπρόσθετες προφυλάξεις που απαιτούνται 
κάτω από τις περιστάσεις. 

• Εξόφληση συμβολαίου   

 

 

 

 
   Πότε και πώς πληρώνω; 

 Πριν από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με μετρητά, χρεωστική/πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονικά 
μέσω τράπεζας ή ταχυδρομείου.  
 

Κλίμακα μέγιστων αποδεκτών μηνιαίων δόσεων από την Εταιρεία:  
 
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ  

 
Από €0 μέχρι €400  Από 1 μέχρι και 3  
Από €400,01 μέχρι €600  Από 1 μέχρι και 4   
Από €600,01 μέχρι 1.000 Από 1 μέχρι και 5   
Από €1.000,01 μέχρι €4.000  Από 1 μέχρι και 6   

 
 

 

 

 

 

    Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της κάλυψης αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας. Η ασφάλιση 
παύει να ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους του  Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου.  

 

 

 

 

 

 

 

     Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
                      Η ασφάλεια αυτή μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε, με γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, όπου σε τέτοια 
περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό 
διάστημα που διατηρήθηκε σε ισχύ το Ασφαλιστήριο.  Η Εταιρεία έχει επίσης την εκλογή να τερματίσει το Ασφαλιστήριο 
αυτό οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή ειδοποίηση 15 ημερών, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνσή του, και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία είναι υπόχρεη, να επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων 
για την περίοδο χρόνου που δεν έχει  λήξει, από την ημερομηνία της ακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 


